Status project
Het project Grass2grit is inmiddels de opstartfase voorbij.
Gekeken naar de afgelopen periode heb ik onder een opgave weergegeven over de diverse
deelgebieden die we inmiddels hebben afgerond of waar we nu actueel mee bezig zijn.
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De projectgroep Grass2gritt is geformaliseerd met 5 belanghebbende partijen te
weten Provincie Noord Holland, Natural Plastics, Van Bodegom, Van Gelder en
Schuitemaker.
Deze 5 partijen doorlopen het projectplan waarbij taken, verantwoordelijkheden en
planningen worden bedeelt door de projectleider Provincie Noord Holland.
Voor Schuitemaker betekend dit dat eind Oktober 2019, een Sirius Combi-strooier,
een Virtus Sproeier en ploegen geleverd zijn.
In het project wordt gevraagd om een meng-installatie welke geschikt is voor het
mengen van gedialyseerd grassap. Hiervoor is juni 2019 een interne projectgroep
gestart met het ontwikkelen van een nieuwe menger onder project- naam Epomix
30. Deze menger zal gedurende een periode van 3 jaar getest worden in operationeel
gebruik van Grass-sap bij het aanmaken van dooimiddel. Deze menginstallatie is in
oktober 2019 geleverd op de grass2gritt locatie Langebroek.
Grass2gritt neemt in september 2019 de nieuwe productielocatie in gebruik. Hier
word het Grass-sap geproduceerd en dient tevens als uitvalbasis voor de
gladheidbestrijding.
Officiële opening van de locatie was begin maart 2020.
Op dit moment wordt de productie lijn voor het persen van gras gereed gemaakt en
wordt de locatie grass2grit verder functioneel ingericht.
Op dit moment is er veel overleg met Provincie Noord Holland en TNO hoe de
samenstelling van het gras-sap eruit ziet. Maar ook welke eigenschappen van het
nieuwe dooimiddel kent. Hierbij in het laboratorium van TNO onderzocht wat de
vriespunt verlaging in combinatie met zout is, wat de hygroscopiteit is van het
dooimiddel in combinatie met zout, maar ook welke effect het dooimiddel op het
wegdek heeft. Dit alles uiteraard nog in laboratorium fase.
Voor de komende periode zal het gras-sap in groter hoeveelheden geproduceerd
gaan worden, waarbij Schuitemaker een rol speelt in het aanmaken en of aanlengen
van zout en gras-sap middels de nieuwe epomix 30.
Tevens wordt nu de planning en de het uitvoeren van de praktijk gerichte proeven op
het proef ( weg ) vlak bepaald. De testen vanuit TNO zijn namelijk gericht op de
meest ideale situatie die niet overeenkomt met de werkelijke praktijk situatie.
Schuitemaker zal daarom met van Gelder en de Provincie proefvlak winter 2020 gaan
monitoren. Denk hierbij aan frictieproeven en proeven die de vriespuntverlaging
meten…
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